
ICD-11 på 10 minutter
Kort introduktion til den nye version af ICD



Hvorfor en ny version af ICD?

• ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af 
sygdomsklassifikationen. 

• Oprindeligt skulle ICD-versioneringen have været udkommet med en ny version ca. hvert 10. år, og nu 
er den 25 år gammel. Man har i den mellemliggende periode klaret sig med årlige mindre og 3-årlige 
større opdateringer, men indenfor flere sygdomsgrupper og sundhedsbegreber har der i nogen tid 
været brug for at klassifikationen blev gennemgribende revideret og moderniseret, med eksempelvis 
nye selvstændige kapitler og omplacering af sygdomme og/eller sygdomsgrupper, hvilket ikke har 
kunnet lade sig gøre indenfor den eksisterende ICD-10’s rammer.

• Nyt og mere detaljeret indhold i ICD-11 sammenlignet med ICD-10 - inkl. definitioner

• Fælles udnyttelse af internationalt, standardiserede klassifikationer og terminologier som effektive  
værktøjer til dokumentation indenfor sundhedssektoren – både i forbindelse med det kliniske arbejde 
og til forskning og administration –WHO-FIC (Family of International Classifications)  ICD, ICHI og ICF 
(mfl.) sammen med SNOMED CT® 

• Fælles forståelse af begreber og ontologi i for SNOMED CT® og ICD (and ICF and ICHI?) ved etablering 
af ”Foundation layer”

• Udnyttelse af de nyeste landvindinger indenfor elektronisk håndtering af klassifikationerne og  
datahåndtering (”Big Data”)   



Formålet med revisionen er derfor …

At opdatere klassifikationen med forbedringer, 
der er sket indenfor videnskabelig forskning og 
medicinsk praksis

At digitalisere anvendelsen af klassifikationen

At fokusere på kvalitet og sikkerhed 

At inkludere traditionel medicin - dette er særligt 
presserende for Asien -regionen



Tidsplan for revisionsarbejdet

Kilde: Updated ICD-11 Project Plan:  www.who.int

http://www.who.int/


ICD står ikke alene, der er WHO-FIC…

Kilde: www.who.int

http://www.who.int/


Indholdet i ICD-11 i tal

Knap 54.000 entiteter – dvs. begreber eller koder findes i Foundation Layer
svarende til samtlige grundbegreber i ICD-11 

Hvoraf:

Ca. 35.000 begreber genfindes i Index (alfabetisk liste)

Ca. 6.000 grundbegreber/titler. Det er færre end i ICD-10



ICD-11 – forskelle mellem ICD-10 og ICD-11 (2015)

Kilde: http://www.who.int/classifications/icd/revision/2015_11_ICD11_Newsletter.pdf?ua=1



Nye kapitler – nyt indhold (opdateret)
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Kapitel 3: Diseases of the blood or Blod-forming Organs
Kapitel 4: Diseases of the Immune System
Kapitel 7: Sleep-Wake Disorders
Kapitel 17: Conditions related to Sexual Health
Kapitel 26: Extension codes
Kapitel 28: Traditionel Medicine.



ICD-11 – forskelle mellem ICD-10 og ICD-11



ICD-11 – forskelle mellem ICD-10 og ICD-11



Content model for ICD-11

Content Model:

The content model is a structured 
framework that captures the knowledge 
that underpins the definition of an ICD 
entity. 

Represents ICD entities in a standard 
way

Allows computerization

Each ICD entity can be seen from 
different dimensions or “parameters”. 
E.g. there are currently 13 defined main 
parameters in the content model to 
describe a category in ICD (see below). 

A parameter is expressed using 
standard terminologies known as 
“value sets” 

Content Model Parameters:

1. ICD Entity Title

2. Classification Properties

3. Textual Definitions

4. Terms

5. Body System/Structure Description

6. Temporal Properties

7. Severity of Subtypes Properties

8. Manifestation Properties

9. Causal Properties

10.Functioning Properties

11.Specific Condition Properties

12.Treatment Properties

13.Diagnostic Criteria
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ICD-11 – forskelle mellem ICD-10 og ICD-11



ICD-11 – forskelle mellem ICD-10 og ICD-11



Hvordan ser den nye klassifikation ud? 
Klassifikations view
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Hvordan ser den nye klassifikation ud? 
Foundation
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Coding tool
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Extension codes
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Graviditet, fødsel eller barsel
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…Nu med kode-hierarki
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Særlige kodelister – eksempel fra neurologi
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Udfordringer ved en ny ICD…
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Udfordringer: 

• Vi ved hvad vi har - i form af ICD-10 (i SKS) – men hvad skal vi med en ny ICD-11?

• Implementeringen vil være ressourcekrævende både i kr. og arbejdstid og både 
centralt og regionalt/lokalt:
• Oversættelse af ICD-11 til dansk
• Uddannelse af fagpersonale med ansvar for Patientregistrering 

(sygeplejersker, jordemødre, læger, sekretærer, administrativt personale 
indenfor sundhedssektoren og sundhedsmyndighederne mfl.)

• Udvikling af nyt software til håndtering af den nye klassifikation – både 
centralt og decentralt

• Anvendeligheden og nytteværdien af ICD-11 i forhold til ICD-10
• “The seamless shift” fra ICD-10 til ICD-11 er det muligt? Og er det realistisk? 

• Sammenlignelighed af data over tid – kan man det?

• Hvordan skal man forholde sig til de nye kapitler og det nye indhold? – Traditionel 
medicin – sleep/wake disorders, ekstensionskoder… etc…



Næste step…

På den korte bane: WHO har henvendt sig til medlemslandene og udbedt sig 
feedback på en række spørgsmål med deadline den 30. juni 2017 vedr.: 

1. ICD-11 forbedringer, herunder: 

• De seneste kapitelopdateringer (for cancer; diabetes; hypertension; graviditet, fødsel, 
barsel; demens; ydre årsager til skader, ulykker; infektionssygdomme) 

• Nye data/registreringsmuligheder (anatomi, histopatologi, skadelige stoffer, lateralitet
og alvorlighedsgrad/stadie, samt et kapitel for traditionel medicin. 

• Bedre bredde og dybde i indholdet – herunder ’extension’-koder

• ICD-11 Multilingual features – herunder multilingual platform

2. ICD Implementeringsbehov (for medlemslandene)

3. Dataprioritet – hvad er medlemslandenes fremtidige behov for data til statistik 
og monitorering? 

På den lidt længere bane skal man i de enkelte medlemslande tage stilling til  
implementering af ICD-11 og herunder skitsere tidshorisont, økonomi mm. for en 
mulig overgang til den nye version af ICD
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Link til ICD-11 Beta browseren

http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en#/
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http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en#/


Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Boulevard 5 
2300 København S

T:  +45 7221 6800
E:  kontakt@sundshedsdata.dk
W: sundhedsdata.dk
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Tak for nu


